Geachte buurtbewoner,

28 juni 2016.

Recent heeft het College van B&W van Waalre hun
beslissing inzake het gebruik van de Rooische Hoeve
bekend gemaakt. ”Wegens gebrek aan draagvlak bij de
omwonenden” is de huisvesting van de ex-gedetineerden
en de dagbesteding aldaar, van de baan aldus het College.
Ten aanzien van het gebruik van de boerderij en de
omliggende grond voor de huisvesting van
Statushouders, wordt de beslissing aangehouden c.q
afhankelijk gesteld van de regionale beslissing ten
aanzien van het vestigen van een klein AZC in Waalre.
Wij lezen de gegeven motivering en de genomen beslissing met gefronste wenkbrauwen. Wij
hebben in onze gesprekken, met U buurtbewoners, gehoord waar uw zorgen op waren
gebaseerd, hoe de onrust is ontstaan en hoe de wijze van communiceren van zowel
afzonderlijke belanghebbenden als de lokale overheid daarop van invloed is geweest.
In de motivering van het College ontbreekt helaas zelfreflectie en kritiek op de wijze waarop
men zelf vanuit de gemeente het proces heeft ingezet en vormgegeven.
Natuurlijk hebben de inwoners van Ekenrooi dezelfde waaier aan opvattingen, angsten en
zorgen over het huisvesten van vluchtelingen als elders in het land, maar binnen die waaier
aan opvattingen hoorden wij wel degelijk ook begrip en draagvlak voor zowel de wettelijke
verplichtingen als voor het humanitaire aspecten van vluchtelingenopvang.
Het ging de buurtbewoners met name om de ongewenste mix van Statushouders met exgedetineerden op een locatie . En wie heeft die mix bedacht? en wie heeft die mix
voorgelegd? precies, daar zou het over moeten gaan.
Ieder weldenkend mens kan toch bedenken dat je hiermee eerder problemen oproept dan
bijdraagt aan draagvlak ! Geen enkel idee over integratie !
Men wijst op de grote urgentie voor het huisvesten van Statushouders in de gemeente, omdat
Statushouders nu noodgedwongen voor een te groot deel de beschikbare plaatsen in AZC’s
bezet houden, ruimte die hard nodig is voor nieuwe vluchtelingen.
Maar hoe verhoudt zich die urgentie nu tot het niet gebruik willen maken van de
Leegstandswet, bouwpercelen in eigendom van de gemeente niet beschikbaar stellen en
aanbod van particulieren afslaan?
Niet vreemd dat burgers de politiek wantrouwen, maar bovenal constateren dat het bestuur
geen idee heeft van hetgeen er onder de eigen inwoners leeft en daarmee te weinig voeling
heeft.
Voor dat wantrouwen, die onvrede en dat ongemak hebben de inwoners echter ook een
eigen verantwoordelijkheid. Men moet niet enkel en alleen in het geweer komen als er
beslissingen dreigen te worden genomen die u alleen zelf persoonlijk aangaan..
De beste manier om invloed uit te oefenen, alternatieven in te brengen en controle uit te
oefenen is door zelf actief deel te gaan nemen aan de lokale politiek.
Oriënteer u daarom op het bestaand aanbod van de politieke partijen in Waalre, ga in gesprek
met hen of nog beter wordt lid van de partij die u aanspreekt door wat ze doen, beogen en in
de praktijk brengen.
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